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RESUMO: O Programa de pesquisa-extensão Geologar – Ciências da Terra para a Sociedade 
– visa inserir as Geociências no contexto escolar da sociedade baiana através da divulgação 
lúdica e interativa de seus conhecimentos. O programa inclui ações diversas, planejadas com 
foco nas necessidades expressas por um público alvo específico, tais como as visitas guiadas 
de escolas do ensino básico às exposições do Museu Geológico da Bahia. A ação 
“Geocientistas do Amanhã”, inserida neste programa, busca a interdisciplinaridade entre os 
conteúdos das geociências, com os parâmetros curriculares para disciplinas do ensino básico. 
O projeto utiliza as ciências da Terra como um vetor para lidar com deficiências recorrentes 
nessas áreas e tentar solucioná-las. Objetiva, desta forma, a decodificação da linguagem 
científica para o ensino básico, além de estreitar as relações entre a academia e a 
comunidade, divulgando a área e instigando o interesse do aluno pelas geociências. O público 
alvo da primeira edição desta ação foram os participantes do NEOJIBA – Núcleos Estaduais de 
Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia que cursavam séries do ensino fundamental. O 
NEOJIBA é um projeto de cunho social que tem como objetivo promover a iniciação à música 
instrumental. Para permanecer no núcleo, as crianças devem possuir e manter bom 
desempenho acadêmico, não sendo permitidas reprovações. Este conjunto de crianças de 
procedência social, cultural e educacional diversa foi escolhido para a aplicação do plano piloto 
do projeto, visando o desenvolvimento de atividades que possam ser aplicadas pelo professor 
em sala de aula. O trabalho foi realizado semanalmente, durante o ano letivo escolar 2016, e 
foi dividido em duas fases, em concordância com os assuntos a serem aplicados. No primeiro 
trimestre foram discutidos tópicos relacionados às temáticas sobre “Universo e Sistema Solar” 
e no segundo trimestre, “Rochas e Minerais”. A cada semana as crianças foram expostas a 
cerca de uma hora de divagações teóricas sobre um assunto geocientífico específico, exposto 
em uma linguagem informal, lúdica, dinâmica e didática. Na segunda hora de atividades, foram 
realizadas oficinas experimentais, que permitiram reunir assuntos do currículo de ensino 
básico, com os conteúdos das geociências, por exemplo estimulando práticas escritas em 
estilos diversos de redações enfocando a experiência prática com rochas e minerais. Os 
estudantes, principalmente da rede pública, trouxeram para o projeto grandes dificuldades, 
particularmente em português e matemática e isto refletia em seus interesses pelos conteúdos 
das ciências, que a princípio eram baixos. Os avanços das participações no programa 
Geocientista do Amanhã motivaram os participantes e despertaram sua curiosidade pelos 
conteúdos explanados. Conclui-se que a importância de inovações de ensino está em 
abordagens que enfatizem a ludicidade e interdisciplinaridade, associadas à diversificação do 
método. Isto favoreceu o aprendizado e, consequentemente, instigou a vontade de aprender, 
interesse, e atenção das crianças. Como contrapartida existe uma demanda para 2018, que 
atualmente prevê atender a 40 crianças.  
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